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karską, państwowe sanatoria przeciwgruźlicze i spe
cjalistyczne, państwowe prewentoria, poradnie spe
cjalistyczne, przychodnie podstawowe, stacje pogo
towia ratunkowego, stacje krwiodawstwa, stacje 
sanitarno-epidemiologiczne oraz zakłady leczniczo
rozpoznawcze .- w zakresie robót budowlanych do 
wysokości 20.000 zł oraz w zakresie dostaw, usług 
t innych robót do wysokości 5.000 zł . 
§ 2. Zarządzenie niniejsze nie narusza przepisów 

zarządzeń Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 1951 r. 
w sprawie upoważnienia Centrali Sprzętu Lekarsko-

. Sanitarnego "Centrosprzęt" do skupu w trybie bezprze
targowym sprzętu lekarsko-sanitarnego od osób nie wy
mienionych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na 
rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych 

kategorii osób prawnych (Monitor Polski Nr A-38. 
poz. 462) i z dnia 16 sierpnia 1951 r. w sprawieupo
waznlenia przedsiębiorstwa państwowego "Centrala 
Aptek Społecznych" do udzielania zamówień w zakre
sie dostaw osobom nie wymienionym w § 8 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w spra
wie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, sa
morządu oraz niektórych kategorii osób prawnych 
(Monito!' Polski Nr A-82, poz. 1144). 

§ 3. Upoważnienie określone w § 1 traci moc 
z dniem 31 grudnia 1952 r . 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Zdrowia: J. SztacheIski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 19 listopada 1951 r . 

w sprawie przekazania przedsiębiorstwu państwowemu "Polskie Zdrojowiska" majątku zniesionych fundacji 
pod nazwą "Dom Zdrowia imienia św. Mikołaja" w Busku-Zdroju i "Sanatorium imienia św. Tadeusza" 

w Ciechocinku. 

Na podstawie § 3 zarządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 23 sierpnia 1951 r. w sprawie znie
sienia niektórych fundacji. (Monitor Polski Nr A-79, 
poz. 1079) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się przedsiębiorstwo państwowe 
"Polskie Zdrojowiska" do przejęcia z dniem 10 grudnia 
1951 r. majątku zniesionych fundacji pod nazwą: 

l) "Dom Zdrowia imienia św. Mikołaja" w Busku
Zdroju, 

2) "Sanatorium imienia św. Tadeusza" w Ciechocinku. 

§ 2. Przejęcie określonego w § 1 majątku od za
rządów zniesionych fundacji powinno być dokonane 
protokolarnie z udziałem przedstawicieli właściwych 
prezydiów powiatowych rad narodowych (wydziały zdro
wia). 

.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Zdrowia: J. SzlacheIski 
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ZARZĄDZENIE NACZ-ELNEGO DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ 
I WIDOWISK 

z dnia 27 listopada 1951 r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie 
organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli 
Pr::\Sy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podległych 
(Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zaka-

zuję rozpowszechniania czasopisma "Kronika Seraficka", 
wychodzącego w języku polskim w Detroit (Michigan), 
Stany Zjednoczone A. P. 

Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacyj i Widowisk: p. o. M . Miko/ajczyk 

1399 

LISTA OS08 WYRO:2:NIONYCH ODZNAI~Ą .. RACJONALIZATORA PRODUKCJI" 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 30 
czerwca 1949 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Racjona
lizatora Produkcji" oraz odznaki i dyplomu "Zasłużonego 

Racjonalizatora Pil'odukcji" (Monitor Polski Nr A-46, poz. 
625) zostali wyróżnieni w dniu 22 lipca 1951 r. odznaką 

"RACJONALIZATORA PRODUKCJI" 
przez Ministerstwo Obrony Narodowej: 

GuttStanislaw . . 
przez Centralny Zarząd Przemysłu Spirytusowego: 

Drewnikowski Mieczysław. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów. 
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